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89%

29%

Banyak pemilik bisnis di Indonesia menganggap
pembukuan sebagai proses dalam bisnis yang
memakan waktu, sulit dan merepotkan. 

 
Tidak mau menggunakan software akuntansi karena

dianggap sulit untuk dioperasikan dan harganya mahal.

Masih mau meremehkan proses
pembukuan pada usaha Anda?

89% Bisnis gagal di tahun pertama

* Data dari Biro Statistik Tenaga Kerja US

29% diantaranya karena kesalahan pengelolaan
keuangan *

 
Namun Kledo berbeda!



Kledo merupakan software akuntansi online
berbasis cloud.

Kledo didevelop oleh PT Kledo Berhati Nyaman,
yang berkedudukan di Yogyakarta.
Saat ini telah digunakan 10.000 lebih perusahaan
diseluruh Indonesia dari skala kecil hingga skala
besar.

Apa itu Kledo?



Mengapa Menggunakan
Software Akuntansi Online?

Laporan realtime bisa diakses
dari mana saja

Laporan hanya bisa diakses dari
komputer yang diinstall

Hanya perlu internet dan browserPerlu investasi infrastruktur
berbiaya besar

Support 1st class dari Tim KledoBeli putus, support dari
pengembang minim

Backup data otomatis, dan di
beberapa benuaTanpa backup

Software Akuntansi Offline Software Akuntansi Online

Aman. Data tersimpan
terenkripsi dengan pengamanan
berlapis.

Tidak aman. Jika komputer
rusak atau hilang, data ikut
hilang.

Update software otomatis,
menggunakan teknologi terbaru.

Update tidak otomatis, teknologi
tertinggal.

Perawatan software dijamin
Kledo.Tidak ada jaminan perawatan.



Mengapa memilih Kledo?

Layanan super fast response dari
Tim Hebat Kledo

Interface bersih, cantik dan
mudah digunakan

Dipercaya lebih dari 10ribu
Perusahaan di Seluruh Indonesia

Fitur software akuntansi
terlengkap, untuk UMKM hingga
industri manufaktur

Keamanan data terjamin,
berstandar
Internasional



Lebih dari 10 ribu perusahaan dari berbagai
industri mempercayai Kledo sebagai solusi

manajemen keuangannya.



Fitur Terlengkap untuk 
Pertumbuhan Bisnis Anda



Invoice
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Tersedia lebih dari 70 desain
template invoice yg elegan

Tinggalkan cara lama buat invoice. Lebih cepat, praktis
dan dapatkan laporan otomatis!

Proses penagihan otomatis via
sms, whatsapp & email

Pantau laporan invoice
tertunggak

Hitung pajak otomatis,
terintegrasi dengan laporan
keuangan



Purchasing
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Buat faktur pembelian dari
purchase order dengan sekali
klik

Buat purchase order dengan cepat dan konversi purchase
order menjadi faktur pembelian hanya dengan satu klik.

Dapatkan informasi dan
statistik pembelian realtime

Stok dan gudang tercatat
otomatis

Kirim PO via sms, email
maupun whatsapp.



Laporan Bisnis
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Lihat laporan bisnis realtime
dari manapun dan kapanpun,

Buat keputusan bisnis yang tepat dengan informasi yang
akurat tentang performa bisnismu.

30+ Laporan bisnis terlengkap.

Laporan dalam bentuk grafik
yang cantik untuk
mempermudah analisa bisnis

Laporan akuntansi berstandar
nasional, realtime hanya
dengan satu klik



Inventori
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Pantau pergerakan stok
barang di gudang multi lokasi 

Pantau stok dari banyak gudang secara realtime, buat stok
opname, buat surat jalan dan integrasi langsung dengan
penjualan dan pembelian.

Stok opname mudah, bisa
dengan import excel.

Perhitungan HPP Otomatis.
Laporan pergerakan gudang
bisa dipantau dari Handphone

Kelola stok barang secara
real-time 



Aset Tetap
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Catat dan lacak aset dengan
mudah

Kledo membuatmu mudah melacak aset tetap, mendepresiasi
aset secara otomatis dan mendapatkan laporan aset secara
realtime.

Perhitungan depresiasi
otomatis

Atur pelepasan dan penjualan
aset dengan sekali klik

Terhubung dengan fitur
purchasing



Manufaktur & Proses Produksi
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Konversi produk bahan baku
ke bahan jadi dengan sekali
klik

Kelola proses produksi, kelola bahan baku dan koversi
produk dengan mudah.

Mendukung proses produk
work in process

Perhitungan stok bahan baku
realtime

Perhitungan biaya produksi
otomatis



Anggaran
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Buat anggaran berkala untuk
semua post pembelanjaan

Buat anggaran yang efektif, pantau dan bandingkan
dengan pengeluaran riil secara realtime

Pantau pengeluaran yang
melebihi anggaran secara
realtime

Kontrol pengeluaran secara
efektif dengan pengaturan
pengeluaran berulang



Mobile App
Mobile App Kledo merupakan aplikasi akuntansi
paling lengkap di Indonesia dengan user interface menarik
dan mudah digunakan



Barcode Scanner Ready
Invoicing jadi lebih praktis menggunakan barcode scanner.



Keamanan dengan Standar 
Internasional ISO/IEC 27001
Kami menyadari, data keuangan adalah data yang sensitif dan
harus terjaga dengan keamanan yang maksimal.

Anda tidak perlu khawatir tentang keamanan data yang tersimpan
di akun Kledo, karena kami selalu memastikan bahwa data Anda
terjaga dengan baik.

Kledo juga sudah memiliki sistem manajemen keamanan informasi
dengan standar internasional ISO/IEC 27001, sehingga tidak perlu lagi
diragukan keandalannya.

Tim keamanan Kledo juga terus memantau sistem keamanan, log
peristiwa, pemberitahuan, dan peringatan dari semua sistem secara
berkala untuk mengidentifikasikan dan meminimalisir ancaman yang
terjadi pada sistem.



Apa kata mereka?

“Buat bisnis yang baru banget
berdiri, Kledo banyak banget

membantu. Fitur-fiturnya yang
lengkap dan simpel membuat kami

yang bukan dari background
akuntansi jadi mudah memahami.”

 

"Customer support
Kledo menjelaskan
dengan sangat jelas
dan mudah
dimengerti. Ternyata
pakai software
akuntasi nggak
sesulit yang kami
kira."

https://www.youtube.com/watch?v=n8MYkAllSVA
https://www.youtube.com/watch?v=8q6oy5wRTrA
https://www.youtube.com/watch?v=n8MYkAllSVA


Paket Kledo

* harga perbulan dgn pembayaran per tahun



Perbandingan Paket



Perbandingan Paket



Perbandingan Paket



Contact Us
PT. KLEDO BERHATI NYAMAN
Jln Kledokan Raya no B10
Yogyakarta

WA: +62 823-8333-4000
hello@kledo.com

www.kledo.com


